
HELSINKI-SEURA • HELSINGFORS-SAMFUNDET 
 
TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2012 
 
Vuonna 2012 Helsinki-Seura vietti 78 toimintavuottaan. Vuonna 1934 perustetun seuran tavoitteena on 
levittää tietämystä Helsingistä ja vaalia Helsingin kaupunkikulttuuria. Seuran huomion kohteina ovat 
kaupungin menneisyys sekä nykypäivän ja tulevaisuuden kehittämiskysymykset. Seura pyrkii tarkastelemaan 
Helsinkiä kokonaisuutena, korostaen sen erityisasemaa maan pääkaupunkina. 
 
Seura haluaa herättää keskustelua kaupungista, niin kaupunkisuunnittelusta kuin kaupunkikulttuuristakin. 
Keinoina ovat yhteydenotot päätöksentekijöihin ja virkamiehiin, kirjelmät ja osallistuminen julkiseen 
keskusteluun. Tavoitettaan Seura toteuttaa julkaisemalla kirjallisuutta sekä järjestämällä esitelmä- ja muita 
yleisötilaisuuksia Helsingin historiasta ja kaupungin kehittymisen kannalta ajankohtaisista kysymyksistä. 
Lisäksi jäsenille järjestetään säännöllisesti tutustumiskäyntejä ja retkiä. 
 
Seura on jatkanut yhteydenpitoa tukholmalaisen Samfundet S:t Erikin kanssa. 
 
JÄSENTOIMINTA  
 

Toimintavuoden 2012 aikana Helsingin kaupunki vietti pääkaupungiksi julistamisen 200-vuotisjuhlaa. 
Seura järjesti 5 tutustumiskäyntiä ja kaksi avointa esitelmätilaisuutta sekä avoimen luentosarjan. 
Tilaisuuksien yhteenlaskettu osallistujamäärä oli noin 600 henkilöä. Määrä on edellisvuosia alhaisempi,  
siihen vaikutti vahvasti luentosarjan paikanvaihto Hakaniemestä Vallilaan. Jäsenkirje postitettiin neljä 
kertaa. Sähköpostiosoitteen ilmoittaneille (165) kirje lähetettiin sähköpostitse. Heille lähetettiin myös 10 
kertaa vuoden aikana tiedote sellaisesta muiden järjestämästä ohjelmasta, joka tuki aihepiiriltään seuran 
toiminta-ajatusta. 
 
Tutustumiskäynnit 
 
17.1. Carl Ludvig Engel: Koti Helsingissä – sydän Berliinissä. Seuran jäsenet tutustuivat arkkitehdin 
henkilöstä ja kodista kertovaan näyttelyyn G18:ssa näyttelytyöryhmän jäsenen Berndt Moreliuksen 
johdolla. Seura kustansi käynnin opastusmaksun. Mukana oli 25 jäsentä.  
 
6.6. Svenska Teatern. Tutustuminen kahdessa ryhmässä vastaremontoituun teatteriin teatteripedagogi 
Noona Leppisen johdolla. Ryhmistä toinen oli ensisijaisesti varattu seuran uusille jäsenille, vuosina 2011-
2012 liittyneille. Mukana oli yhteensä 45 jäsentä.  
 
26.9. Ratikkamatka Mannerheimintiellä. Kaupungin valtaväylän historiaan tutustuttiin 1950-luvun 
vuokraratikalla reitillä Erottaja- Pikku-Huopalahti. Oppaina toimivat Anja Kervanto Nevanlinna ja Martti 
Helminen. Mukana matkalla oli 30 seuran jäsentä. Seura vastasi retken kuluista. 
 
4.10. Kaisa-talon kampuskirjasto. Seura tutustui tuoreeltaan uuteen Helsingin yliopiston kirjaston 
keskustakampukseen Kaisaan kampuskirjastonhoitaja Pälvi Kaiposen opastuksella. Mukana oli 27 
osanottajaa. 
 



19.12. Tutustumiskäynti Observatorioon. Uusittuun, Helsingin yliopistomuseon ylläpitämään 
Observatorioon tutustui 38 seuran jäsentä kahdessa ryhmässä. Seura vastasi kustannuksista.  

 
   Luentosarja  

 
” Pääkaupunki -  kansallinen kansainvälinen”  9.10.-20.11. 
 
Seuran ja Helsingin seudun kesäyliopiston yhteinen luentosarja käsitteli pääkaupungissa toimivia kansallisia 
laitoksia ja niiden toiminnan kansainvälisiä piirteitä. Sarja järjestettiin tiistaisin HBC-talossa 
Mäkelänkadulla. Luentosarjasta lähetettiin tiedote kaupungin johtaville virkemiehille. Yleisöä 
luentokerroilla oli 40-70, yhteensä noin 350. Luennot olivat maksuttomia.  

 
   Sarjan ohjelma oli seuraava: 9.10. Suomen Kansallisooppera, pääjohtaja Päivi Kärkkäinen 16.10.    
   Suomen taiteen museo Ateneum, johtaja Maija Tanninen-Mattila. 23.10. Kansallisarkisto ylijohtaja Jussi 
   Nuorteva. 30.10. Suomen kansallismuseo, intendentti Tuukka Talvio. 6.11. Pääesikunta, viestintäjohtaja 
   Jyrki Heinonen. 13.11. Kansallinen audiovisuaalinen arkisto, erikoistutkija Jari       Sedergren. 
   20.11. Kansalliskirjasto, erikoiskirjastonhoitaja Sirkka Havu.  
 
 Esitelmätilaisuudet 

 
2.2. Helsingin kaupunkikuva – alati muuttuva –silti ehjä. Professori Vilhelm Helander esitelmöi 
kaupunkisuunnitteluviraston infotilassa Laituri, vanhalla linja-autoasemalla. Tilaisuus liittyi 
Kaupunkisuunnittelulautakunnan joulukuussa 2011 hyväksymiin korkean rakentamisen periaatteisiin. 
Tilaisuus oli yleisölle avoin, paikalla oli 42 kuulijaa. 
 
9. 5. Minun Helsinkini. Suomenlinnan hoitokunnan johtaja Maire Mattinen luennoi otsikolla 
Suomenlinnan linnoituksesta ja sen keskeisestä roolista päätöksessä pääkaupungiksi korottamisessa. 
Esitelmä oli avoin tilaisuus seuran vuosikokouksen jälkeen suomenkielisen työväenopiston Helsinki-
salissa. Osanottajamäärä oli 18. 
 
Muuta 
 
4.6., 12.6.,18.9., 25.9. ja 18.12. julkaisumyynti. Seuran toimisto oli avoinna kirjaostoksia tekeville. Kirjoja 
on voinut ostaa myös yleisötilaisuuksissa ja verkkosivujen kautta. 
 
Helsinki-Seura laski seppeleen pääkaupungin ensimmäisen asemakaavan laatijan, J.A. Ehrenströmin 
haudalle 28.8. hänen syntymän 250-vuotispäivänä. 
 
 

KAUPUNKISUUNNITTELU 
 
Seuran toiminnan eräänä tehtävänä on edistää laadultaan korkeatasoista ja tulevaisuuden vaatimukset 
kestävää kaupunkisuunnittelua ja puolustaa kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten ja miljöiden 
säilymistä jälkipolville sekä tehdä Helsingin kaupunkikulttuuria edistäviä aloitteita. 

 
Aloitteet, kannanotot ja lausunnot 

 
    Korkearakentaminen 

Seura ilmaisi mielipiteenään kaupunkisuunnittelulautakunnan korkean rakentamisen periaatteiden 
päätöksestä, että lautakuntataso on riittämätön näin merkittävälle linjaukselle. Kaupunkikuvaan vahvasti 



vaikuttavasta korkeasta rakentamisesta tulisi päätösvalta olla kaupunginvaltuustolla. Kannanotto välitettiin 
jäsenistölle jäsenkirjeessä sekä julkaistiin seuran www-sivulla sekä tuotiin esille yleisötilaisuudessa 2.2. 
 

 
 
JULKAISUTOIMINTA 

 
Helsinki-Seura on julkaissut Helsinki-aiheisia kirjoja vuodesta 1936 lähtien, pääosaltaan aiheenaan 
Helsingin historia. Yhteensä on julkaistu noin 40 nimikettä.  
 
Helsinki-Seura julkaisi 4.6. kirjan Aikamatka Mannerheimintiellä. Tuona päivänä tuli kuluneeksi 70 vuotta 
Heikinkatu-Turuntien muuttamisesta Mannerheimintieksi. Kirjan toimittivat Anja Kervanto Nevanlinna, 
Sauli Seppälä ja Jaana af Hällström. Kirjan julkaisutyöryhmässä jäseninä olivat lisäksi Maunu Harmo, 
Margareta Mutreich, Kaija Santaholma, Matti Nukari ja Martti Helminen. Työryhmä kokoontui viisi kertaa. 
Graafisesta ulkoasusta vastasi Graaf Oy.  
Kirjaa tilattiin 1000 kpl painos. Jäsenhinta on 24 € ja ulkopuolisille 29 €. 
 
Viestintä ja tiedotus 
 
www.helsinkiseura.fi. Seuran verkkosivuja kehitettiin edelleen. Ruotsinkielinen sivusto on valmisteilla 
edelleen. 
Facebook. Seuralla on ollut mukana Facebookissa syksystä 2009.  

 Seuran esite. Keväällä 2011 valmistunutta A5-kokoista esitettä on jaettu keskusta kirjastoissa ja     
                 luentotilaisuuksissa sekä postitettu kirjatilausten yhteydessä.  
                
 
JÄSENET 

 
Seurassa oli kertomusvuoden päättyessä 419 jäsentä. (398 vuonna 2011), joista 21 on vakinaista jäsentä ja  
kaksi kunniajäsentä. Nuorisojärjestönä seuraan kuului Eteläsuomalainen Osakunta.  
 
Jäsenmaksun suuruus oli 20 € vuosijäseniltä, 200 € yhteisöjäseniltä ja 20 € nuorisojärjestöiltä sekä 340 € 
vakinaisilta jäseniltä. Verkkosivustolla on jäseneksiliittymislomake. Uusille jäsenille lahjoitettiin 
liittymislahjaksi valinnainen seuran julkaisu: Korkeasaari-Seurasaari (Knapas) tai Th. Höijer. Joulukuussa 
liittymislahjana annettiin Sakari Topeliuksen Sydän on hyvä –kirja. 

 
HALLINTO 
 

Vuosikokous 
 

Seuran sääntömääräinen vuosikokous pidettiin 9.5.2012 Helsingin suomenkielisen työväenopiston Helsinki-
salissa.. Läsnä oli 18 jäsentä. Kokouksen puheenjohtajana toimi kunniajäsen Kauno G. Honkanen. 

 
 
Valtuuskunta 

 
Seuran valtuuskuntaan kuuluu 24 jäsentä, joista vuosittain kolmannes on erovuorossa. Kaudelle 2011-2014 
valittu Sakari Arkio erosi tehtävästään, hänen tilalleen vuosikokous valitsi dosentti Marjaana Niemen. 
 
Valtuuskuntaan kuuluivat vuonna 2012 seuraavat henkilöt:  



 
Erovuorossa 2013: valtiotieteiden kandidaatti Pertti Mustonen, valtiotieteiden kandidaatti Matti Nukari, 
filosofian maisteri Stig-Björn Nyberg, filosofian tohtori Alexandra Ramsay, filosofian tohtori Marja-Liisa 
Rönkkö, arkkitehti Kaija Santaholma, arkkitehti Yrjö Sormunen ja toimitusjohtaja Risto Välttilä.  
Erovuorossa vuonna 2014: dosentti Marjaana Niemi, taiteilija Witold Forstén, valtiotieteiden kandidaatti 
Maunu Harmo, valtiotieteiden maisteri Arja Kosonen, filosofian tohtori Yrjö Larmola, filosofian maisteri 
Margareta Muthreich, professori Päivi Setälä ja ekonomi Carl Winkler. 
Erovuorossa vuonna 2015: arkkitehti Stephan Horn, diplomi-insinööri Liisa Larjamo, dosentti Anja 
Kervanto Nevanlinna, professori Henrik Meinander, pääjohtaja Jussi Nuorteva, arkkitehti Liisa Tarjanne, 
erikoistutkija Lauri Tykkyläinen ja arkkitehti Ann-Marie Wangel. 
 
Valtuuskunnan puheenjohtajana toimi Anja Kervanto Nevanlinna ja varapuheenjohtajana Maunu Harmo. 
Valtuuskunnan sihteerinä toimi Jaana af Hällström. Valtuuskunta kokoontui kertomusvuonna kaksi kertaa, 
kerran syys- ja kerran kevätkaudella. Kevätkokous järjestettiin Suomen urheilumuseossa johtaja Pekka 
Honkasen isännöimänä ja syyskokous Vanhalla Raatihuoneella talossa, Helsingin kaupungin 
viestintäpäällikkö Eero Warosen isännöimänä.  

 
Johtokunta ja virkailijat 

 
Seuran johtokunnan jäseninä ovat kertomusvuonna toimineet erikoistutkija Martti Helminen 
(puheenjohtaja), filosofian maisteri Pia Österman (varapuheenjohtaja), amanuenssi Antti Aaltonen, filosofian 
maisteri Anton Eskola, arkkitehti Pia Ilonen, tutkijatohtori Kristina Ranki ja museolehtori Sauli Seppälä. 
Johtokunta kokoontui kertomusvuonna 6 kertaa. 

 
Seuran sihteeri ja toiminnanjohtaja on filosofian maisteri Jaana af Hällström. 
 
Kirjanpito 
 
Seuran kirjanpitäjänä on toiminut vuoden 2012 Sami Ketomäki, Link Consulting Oy. 
  
Tilintarkastajat 

 
Seuran tilintarkastajina  ovat kertomusvuonna toimineet kauppat. maist. Sari Yli-Paavola tilitoimisto 
Avionista ja filosofian tohtori Mikko-Olavi Seppälä, varatilintarkastajinaan  arkkitehti Rurik Packalén ja 
filosofian kandidaatti Magdalena af Hällström.  

 
Talous ja toimitilat 

 
Helsinki-seura sai kertomusvuonna Helsingin kaupungilta toiminta-avustusta 16 370 euroa. 
Jäsenmaksutuottoja oli 6 494,00 euroa. Seuran julkaisutoiminnan myyntituotot olivat 15 640,18 euroa ja 
kulut 15 055,29 euroa. Seuran talous ilmenee tilinpäätöksestä, jonka tulos on 0,00 euroa.  
 
Seuralla on toimisto- ja kirjavarasto osoitteessa Runeberginkatu 6 b B 20.  
 
 
Helsingissä, helmikuun 11 päivänä 2013 

 
 

 
Martti Helminen   Pia Österman    Jaana af Hällström 
puheenjohtaja   varapuheenjohtaja    toiminnanjohtaja 


